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Projetos  a realizar pelo SREA em 2016 no âmbito 
da produção estatística regional

Designação Descrição

Tipo de Operação 

Estatística

Periodic

.

Estatísticas da Produção Vegetal Recolha e sistematização da informação a partir de inquéritos e de Estudo estatístico Anual

informações administrativas para o estabelecimento de um quadro anual com

as áreas e produções das principais culturas agrícolas.

Inquérito à comercialização de produtos 

vegetais Recolha e tratamento de dados provenientes de actos administrativos Estudo estatístico Mensal

Estado das Culturas e Previsão das Colheitas Recolha e sistematização de informação mensal para o estabelecimento de Estudo estatístico Mensal

previsões de áreas, rendimentos e produções das principais culturas

agrícolas. Informação disponibilizada mensalmente.

Inquérito à Produção e venda de Alimentos Inquérito às empresas de produção e venda de alimentos compostos para Inquérito amostral Anual

Compostos para Animais animais existentes na RAA. Inclui matérias primas, compras e vendas.

Inquérito à Venda de Fertilizantes Inquérito às empresas de comércio de produtos agrícolas na RAA, na vertente Inquérito amostral Anual

da comercialização fertilizantes.

Inquérito à Venda de Pesticidas Inquérito às empresas de comércio de produtos agrícolas na RAA, na vertente Inquérito amostral Anual

da comercialização de produtos fitofarmacêuticos

Inquérito Regional à Produção de Vinho Inquérito às cooperativas e produtores vitivínicolas sobre a quantidade de Inquérito amostral Anual

vinho produzida e comercializada.

Inquérito à Fruticultura Recolha e tratamento da informação relativa às áreas, produções e formas de Inquérito amostral

Não 

periódico

comercialização das espécies frutícolas

Inquérito aos Preços Agrícolas no Produtor Recolha e tratamento dos preços dos produtos agrícolas no produtor. Inquérito amostral Mensal



Projetos  a realizar pelo SREA em 2016 no âmbito 
da produção estatística nacional

Designação Descrição

Tipo de 

operação Periodic.

Contas económicas da agricultura regionais Elaboração da regionalização das contas económicas da agricultura, Estudo estatístico Anual

através do recurso a informação proveniente de inquéritos, registos

administrativos, informações dos peritos e estimativas com vista a obter

dados económicos regionais (NUTS II) relativos à agricultura.

Inquérito à estrutura das explorações agrícolas Inquérito por amostragem às explorações agrícolas, sobre a totalidade dos Inquérito amostral Não periódico

dados estruturais

Inquérito aos aviários de produção de ovos para Recolha e tratamento de dados com vista ao cálculo da produção de ovos Recenseamento Mensal

consumo para consumo. Informação disponibilizada no boletim mensal de

agricultura e pescas

Inquérito aos aviários de multiplicação e Recolha e tratamento de dados sobre a produção de ovos de incubação e Recenseamento Mensal

incubadoras pintos do dia. Informação sobre a produção de ovos incubação e pintos do

dia e estabelecimento de previsões de produção.

Inquérito à recolha, tratamento e transformação do Recolha e tratamento de informação sobre quantidade de leite recolhido, Recenseamento Anual

leite produtos lácteos produzidos nas fábricas de lacticínios, e quantidades de

manteiga e leite em pó magro obtidos.

Leite de vaca e produtos lácteos Inquérito exaustivo às unidades de recolha e/ou transformação de leite de Recenseamento Mensal

vaca.

Gado abatido e aprovado para consumo Recolha e tratamento de informação sobre o número de cabeças e o peso Recenseamento Mensal

limpo do gado abatido

Inquérito ao abate de aves e coelhos Recolha e tratamento de dados sobre o número de cabeças e o peso Recenseamento Mensal

limpo de aves e coelhos abatidos e para o cálculo da produção de carne

das principais espécies avícolas, assim como dos coelhos.



Recenseamento Agrícola

• É a operação estatística mais importante e de maior dimensão 
realizada pelo INE na área agrícola (na Região, a coordenação é feita 
pelo SREA)

• Permite caraterizar a agricultura portuguesa

• É fundamental para a tomada de decisões de diferentes âmbitos

• É uma fonte de informação agrícola exaustiva

• Realiza-se de 10 em 10 anos

• Constitui a principal base de sondagem utilizada na construção das 
amostras dos inquéritos agrícolas



Recenseamento Agrícola
Principais Variáveis

• Nº de explorações 13 541 em 2009

• SAU 120 412 hectares

• Efetivos animais 248 763 bovinos

• Máquinas agrícolas 3 750 tratores

• População e mão-de-obra agrícola familiar O produtor agrícola tem em média 54 anos de idade; 
apenas 24 % trabalham a tempo completo na exploração

• Mão de obra agrícola não familiar corresponde a 20 % do volume de trabalho

• Rendimento Em 71 % dos agregados domésticos dos produtores agrícolas o rendimento é maioritáriamente 
de origem exterior à exploração

• Continuidade da exploração 96% dos produtores agrícolas tenciona manter a atividade nos próximos 2 

anos

• Práticas agrícolas Apenas 0,1 % das explorações pratica agricultura biológica



Estatísticas da Produção Vegetal

• Quadro Geral da Produção Vegetal

• Estado das Culturas e Previsão das Colheitas

• Inquérito à Horticultura



Quadro Geral da Produção Vegetal

• Recolha e sistematização de informação para o
estabelecimento de um quadro anual com as
áreas e produções das principais culturas da
Região.



Quadro Geral da Produção Vegetal

• Inquéritos 

• Informação recolhida pelos coordenadores 
estatísticos de ilha

• Dados administrativos



Quadro Geral da Produção Vegetal



Estado das Culturas e Previsão das 
Colheitas

Recolha e sistematização de informação mensal para
o estabelecimento de previsões de áreas,
rendimentos e produções das principais culturas da
Região.

A informação é disponibilizada mensalmente, com
desagregação a nível de ilha.



Estado das Culturas e Previsão das Colheitas
Desagregação por ilha (dados de 2015)



Estado das Culturas e Previsão das Colheitas
Desagregação por ilha (dados de 2015)



Inquérito à Horticultura

OBJETIVOS

• Obtenção de áreas, produções e produtividades 
desagregadas por espécie

• Informação sobre a área base com culturas 
hortícolas, o autoconsumo, o valor da produção 
e a aplicação de produtos fitofarmacêuticos 



Inquérito à Horticultura

CONCEITOS

Horticultura extensiva – hortícolas cultivadas como cultura única no ano agrícola em sucessão na
mesma parcela com outras culturas não hortícolas ( à exceção da batata). Destinam-se
principalmente à venda.

Horticultura intensiva – hortícolas que se sucedem na mesma parcela durante o ano agrícola, 
destinadas principalmente à venda.

Horta familiar – superfície de dimensão normalmente inferior a 10 ares, maioritariamente para 
consumo do agregado doméstico do produtor (autoconsumo).  

Àrea base – àrea na qual, no decorrer do ano arícola, se efetuou a sucessão de culturas hortícolas.

Àrea total – soma da totalidade das áreas de cada espécie.



Inquérito à Horticultura 
Desagregação por espécie

Representatividade das espécies hortícolas em 2000 e em 2014



Inquérito à Horticultura
Autoconsumo

Em 2000, as estimativas de autoconsumo de hortícolas, incluindo 
a produção das hortas familiares, indicavam um valor próximo de 
64% enquanto que em 2014, segundo os dados do Inquérito à 
Horticultura, este valor situa-se nos 48%

Esta percentagem de autoconsumo, ainda elevada, deve-se 
sobretudo à representatividade das hortas familiares, que em 
2014 ocupavam 54% da área base de hortícolas.



Inquérito à Horticultura
Fitofármacos



Produção Vegetal
Orientação Técnico-Económica

Explorações agrícolas (nº) e OTE
Período de referência dos dados - 2013

Superfície agrícola utilizada (ha) e OTE
Período de referência dos dados - 2013



Conclusão

Embora a produção vegetal seja ainda pouco sinificativa na Região, existindo
uma predominância muito elevada da bovinicultura, é importante porque
contribui para aumentar a diversificação da base produtiva regional e também
para a satisfação das necessidades dos consumidores locais.

No sentido de aumentar a disponibilidade de informação  relativa à produção 
vegetal, o SREA  pretende:

• Aumentar o número de culturas para as quais se disponibiliza
informação desagregada a nível de ilha

• Continuar a realização de inquéritos regionais nos diversos setores
agrícolas (horticultura, fruticultura, floricultura)

• Aumentar a utilização de dados administrativos a fim de reduzir os
custos e a carga estatística
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